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Kapitan Różański o podróżach polarnych
Vortrag von Kapitän Różański über seine Polarreisen

 W drugą niedzielę adwentu (4.12.2016), 
w czasie spotkań po nabożeństwach w Szczytnie 
i Rańsku odbyły się niezwykle ciekawe spotka-
nia z polarnikiem – kpt. Krzysztofem M. Różań-
skim, poświęcone Svalbardowi – archipelagowi 
położonemu daleko w Arktyce. Prelegent – na-
wigator i geograf – dzielił się wiedzą z własnego 
doświadczenia morskiego (był wtedy kapitanem 
małego statku transportującego naukowców 
z jedynego lotniska na wyspie do szeregu baz 
i obozów badawczych) i naukowego, a opowieść 
wzbogacił licznymi zdjęciami autorskimi.
 Arktyka szczególnie przyciąga polskich na-
ukowców – dla wielu z nich jest to fascynująca 
podróż w czasie: można tam „na żywo” obserwować procesy, które wiele tysięcy 
lat przed narodzeniem Chrystusa kształtowały krajobraz Polski – na przykład 
działalność lodowców, pojawianie się pierwszych roślin (np. drzewa wysokości 
zaledwie kilku centymetrów) i wykształcanie się gleby po wycofaniu się lodowca; 
w lodzie lodowcowym uwięzione jest powietrze sprzed setek lat. Jednocześnie 
rejony polarne pomagają też w śledzeniu współczesnych zmian, na przykład ocie-
plania klimatu, które odciska tu się znacznie mocniej, niż w strefie umiarkowanej.
 Spitsbergen to największa wyspa w archipelagu Svalbard. Od XVI wieku była 
w Arktyce bazą dla wielorybników i traperów. Odkrycie węgla kamiennego (na 
początku XX wieku) wywołało spory międzynarodowe o własność tych wysp. 
W 1920 roku w Paryżu zawarto Traktat Spitsbergeński, który pogodził zaintere-

S/V Eltanin – czerwona taksówka do przewozu naukowców, czasem 
wspomaga także wyprawy eksploracyjne (np. przewożąc kajaki)

Podczas żeglugi przez 
gęste pole lodowe
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sowane strony w ten sposób, że wszystkie państwa-sygnatariusze (Polska od 1931) 
mają równe prawa prowadzenia działalności (wydobycie surowców, badania na-
ukowe i inne, z wyjątkiem militarnych), a Norwegia, której przyznano władzę 
nad archipelagiem, ma jedynie dodatkowe obowiązki, jak dbanie o ochronę śro-
dowiska. Polska posiada na wyspie szereg stacji badawczych, kierowanych przez 
Polską Akademię Nauk (baza całoroczna) oraz kilka uniwersytetów (m.in. z To-
runia, Lublina, Poznania i Wrocławia).
 Ponieważ K. M. Różański jest także teologiem ewangelickim i członkiem Sy-
nodu naszej Diecezji i Kościoła (należy do PEA w Białymstoku), obok relacji 
z badań i opisu trudów żeglugi pośród kry i gór lodowych, nie mogło zabraknąć 
akcentu ewangelickiego: na Svalbardzie znajduje się bowiem najbardziej wysu-
nięta na północ świątynia świata! Svalbard Kirke jest częścią Kościoła Norwegii, 
który jest wyznania ewangelicko-luterańskiego, tak jak nasza Parafia w Szczytnie. 
Służba tamtejszego pastora, ks. Leifa Magne Helgesena, ma jednak wymiar eku-
meniczny – np. jadąc na święta do Polskiej Stacji Polarnej, zaprasza na Svalbard 
polskiego księdza rzymskokatolickiego z kontynentalnej Norwegii i razem lecą 
śmigłowcem do stacji, aby tam wspólnie odprawić nabożeństwo. W

Zdjęcie grupowe ze Szczytna – str. 4. W Rańsku prelekcji m.in. wysłuchali (od lewej): Werner 
Orzelski, Sylwia Grzywińska, Natalia Wysocka, Beata Rutkowska, Hanna Orzelska, Ewa Banul.

Kpt. K. M. Różański podczas transportu 
kajaków z brzegu na statek

Najdalej wysunięty na północ kościół 
świata – luterański Svaldbard Kirke
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